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Szczotka do masażu na sucho do biustu dekoltu i szyi z
końskiego włosia No.11
 

Cena: 50,57 PLN

Opis słownikowy

Gramatura sztuka

Konsystencja szczotka

Linie elitarne nie

Pojemność 1

Producent HHUUMM

Płeć unisex

Słońce nie

Opis produktu
 

SZCZOTKA DO MASAŻU NA SUCHO No.11 - biust, szyja, dekolt

Szczotka wykonana metodą rzemieślniczą z drewna bukowego. Ręcznie gęsto nabita naturalnym włosiem końskim. 

Dopracowane detale, wysoka jakość i satysfakcja z efektów stosowania powoduje iż produkt stał się jednym z najpopularniejszych
metod pielęgnacyjnych ciała, które możemy wykonać samodzielnie w domowym zaciszu.

Regularny  masaż daje spektakularne efekty. Stymuluje układ odpornościowy, ujędrnia i wzmacnia skórę oraz wpływa na nasze dobre
samopoczucie. Pomaga pozbyć się napięcia mięśniowego. Wykonywany przed poranna kąpielą pobudza, wieczorem relaksuje i
rozluźnia. Włosie szczotki jest bardzo delikatne dzięki czemu masaż  mogą wykonywać nawet osoby o wrażliwej skórze. Masaż biustu
ma działanie silnie ujędrniające, dzięki temu dochodzi do optycznego ich powiększenia - uzyskiwany jest efekt push-up. Masaż jest też
polecany przez położne, kobietom w ciąży i karmiącym, jako zabieg wspomagający laktacje. Regularny masaż biustu u karmiącej mamy,
poprawia  wartość odżywczą samego pokarmu.

Szczotkowanie ciała wywodzi się z kultury ajurwedyjskiej. Głównym jego celem jest nie tyle forma usuwania martwego naskórka czyli
peelingu ale eliminacja toksyn z organizmu, które mogą być przyczyną wielu przypadłości.

Masaż wpływa na przyspieszenie metabolizmu oraz stymulacje układu limfatycznego. Wspomaga dostarczanie tlenu oraz składników
odżywczych do komórek ciała. Pomaga w walce z świeżo powstałymi rozstępami.

Rezultaty:
- naturalnie gładkie ciało
- jędrna skóra
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- redukcja rozstępów
- usunięcie toksyn z organizmu
- stymulacja pracy układu limfatycznego
- zdrowy wygląd
- wyższa jakość pokarmu podczas karmienia piersią
- lepsza przenikalność składników aktywnych zawartych w kosmetykach
- pobudzenie produkcji hormonu szczęścia- dobre samopoczucie

Wskazania do stosowania:
- utrata jędrności biustu
- rozstępy
- napięcie mięśniowe
- ciąża i okres karmienia
- odchudzanie
- zwiotczała skóra
- usuwanie zrogowaciałego naskórka- peeling

Stosowanie:
- regularność masażu przekłada się na szybki, efekt działania
-  masaż wykonujemy przed każdą kąpielą lub co drugi dzień
- czas wykonywania  5-10 min
- w celu uzyskania najlepszych rezultatów po kąpieli nałóż swój ulubiony balsam lub olejek

Wymiary:
- 35/60/60 (mm wysokość x szerokość x długość)
- 15 cm  x 20 cm woreczek lniany do przechowywania

Szczotka jest zapakowana w naturalny lniany woreczek, który świetnie sprawdza się w podróży oraz w przechowywaniu w domowym
SPA. 

Wyprodukowana w Polsce tradycyjną metodą rzemieślniczą, ręcznie wykończona.

SZCZOTKOWANIE POWINNO BYĆ INTUICYJNE WYKONYWANE DELIKATNYM, RYTMICZNYM I DŁUGIM RUCHEM.

Szczotkowanie biustu:

Rekomendujemy rozpoczęcie masażu od lewej strony ciała. Wykonujemy ruch spod pachy, idąc pod piersią i kierując się ku górze.
Kreślimy koło, zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, 5-10 powtórzeń na każdej piersi. Wykonuj krótkie ruchy od brodawki w kierunku
szyi, do góry, 5-10 powtórzeń na każdej piersi.

Szczotkowanie szyi:

Unieś brodę do góry i wykonuj ruchy od dekoltu do góry.

Szczotkowanie dekoltu:

Wykonuj ruch głaskający od pachy do pachy- lewej do prawej i prawej do lewej. Nakreśl szczotką kształt poziomej „8” zaczynając od
jednej pachy kończąc na drugiej. 5 powtórzeń ruchu. Obojczyk delikatnym ruchem od środka na zewnątrz 2-3 powtórzenia.

Regularność w szczotkowaniu ciała na sucho ma ogromne znaczenie.

Czas masażu zależy od indywidualnej potrzeby, przyjmuję się 5-10 min codziennie lub co drugi dzień. Początkowo skóra może być lekko
zaróżowiona ale z czasem można zwiększać nacisk szczotki. Pierwsze rezultaty odczuwalne są już po kilku zabiegach. Zwiększa się
przyswajalność substancji aktywnych zawartych w kosmetykach dzięki temu o wiele łatwiej dostrzec efekty ich stosowania. Skóra staje
się gładsza i jędrniejsza.

Wykonując masaż biustu warto pamiętać o samobadaniu piersi ( minimum 1x w miesiącu).
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Wszystkie  niepokojące zmiany, konsultuj zawsze z lekarzem. Podczas wizyty u ginekologa poproś zawsze o zbadanie piersi i węzłów
chłonnych. Nowotwór piersi, wykryty wcześnie jest uleczalny.
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